
“De komst van kunstgras in de eerste divisie 
toont de financiële armoede van het 
Nederlands betaald voetbal”
Het zal niet lang meer duren of de clubs uit de Jupiler 

League die op natuurgras spelen, zijn in de minder-

heid. Acht clubs in de eerste divisie spelen al op 

kunstgras en dat aantal zal alleen maar toenemen nu 

de Coöperatie Eerste Divisie en TenCate Grass/

Greenfields een samenwerking zijn overeengeko-

men. Is kunstgras het altijd groenere gras aan de an-

dere kant van de heuvel of kijken de voetbalclubs kil 

naar de kosten?

Door Mark van der Heijden

Frank Spaan, 
concerndirecteur business 
development TenCate
“De grootste drijfveer om op 
kunstgras over te stappen, is 
watertekort. De grote kunstgras-
markten zijn Scandinavië en de 
zuidelijke landen. Pas de laatste 
jaren zie je de ontwikkeling komen 
in Nederland en de landen om ons 
heen. Bovendien kun je alleen op 
kunstgras goed de gezondheid van 
sporters in kaart brengen, want 
daar zijn alle parameters in begin-
sel hetzelfde.
Voor innovatie in de sport, moet 
je bij de nieuwe lichting sporters 
zijn. Die omarmen innovaties om 
hun sportprestaties te verbeteren. 
De top juist niet, want die zijn bang 
uit hun comfort zone gehaald te 
worden.
Ach, het is ook een generatie-
kwestie. ‘Het Polletje van Van 
Breukelen’ is wel leuk, maar daar 

moet je bij sporters niet mee aan-
komen. Die willen het toeval 
uitschakelen.”

Jelle Beuker, operationeel 
directeur Jupiler League
“Er gaat niets boven een wedstrijd 
op een natte natuurgrasmat in het 
zonnetje. Maar hoe vaak hebben 
we dat? Maximaal vier tot vijf 
speelronden per jaar. De rest van 
de competitie wordt doorgaans 
afgewerkt op slechte velden met 
kans op blessures.
Belangrijk is dat het afscheid van 
het natuurgras met name geïni-
tieerd werd door de voetbaltech-
nisch verantwoordelijken bij de 
club. Daarna werd snel de stap 
gezet om een kunstgras-tender col-
lectief in de markt te zetten.
Je moet ook reëel zijn en kijken 
naar de ontwikkelingen op het 
vlak van veldonderhoud. In de 
Engelse Premier League worden 

per club tonnen geïnvesteerd 
in grasonderhoud – dat is voor 
onze clubs eenvoudigweg niet te 
realiseren.
Ik zou daarom het tegenoverge-
stelde willen beweren. Juist door 
de overstap op kunstgras spelen de 
Jupiler League-clubs in op ontwik-
kelingen in de nabije toekomst.”

Eric Meijers, trainer-coach 
Helmond Sport
“Absoluut mee oneens. Ik ben van 
een andere generatie, maar sinds 
de komst van het nieuwe kunst-
gras ben ik overstag. Het kunst-
gras van vijftien jaar terug kwam 
het voetbal zeker niet ten goede, 
maar de huidige kunstgrasvelden 
zijn van een dusdanige kwaliteit 
dat het haast niet meer van echt 
gras is te onderscheiden. Je kunt 
gewoon met pinnen op dit kunst-
gras spelen en net zo makkelijk sli-
dings maken.
En gaat het straks regenen, waaien 
of sneeuwen, dan kunnen wij nog 
altijd onder de juiste omstandig-
heden een goede training doen. En 
uiteindelijk kan ik dan op vrijdag-
avond een goed product laten zien.
We moeten in de voetbalwereld af 
van de heilige huisjes. Kunstgras 
hoort bij de evolutie van het spel. 
Zo zouden we ook de spelregels 
moeten aanpassen aan de evolutie 
van het spel. Daarmee wint voet-
bal ook als kijkspel.”

Danny Hesp, voorzitter 
Vereniging van 
Contractspelers
“Diep in je hart hoop je op echt 
gras te voetballen. En met het 
Nederlandse klimaat en de huidige 

technologie zou je toch makke-
lijk een normaal grasveld moeten 
kunnen krijgen. Dat blijkt juist nog 
heel moeilijk te zijn.
Wel moet je een onderscheid 
maken tussen de Jupiler League 
en de eredivisie. Een aantal velden 
in de Jupiler League is slecht, dan 
voetbalt men liever op kunstgras. 
In de eredivisie worden de natuur-
lijke velden goed beoordeeld en 
verafschuwt men kunstgras.
Het kan dus wel, maar dan moet 

je wel investeren. Niet alleen in 
onderhoud, maar bijvoorbeeld 
ook in veldverwarming. Dat maakt 
gras nog duurder.
Voor clubs met weinig financiële 
middelen, is kunstgras dan een 
uitkomst. Maar toch, ik ben opge-
groeid met echt gras, dan kijk je 
toch met gemengde gevoelens naar 
deze ontwikkeling.” •
Mark van der Heijden is freelancejournalist.

Door Ineke Donkervoort

De ijsbanen in Nederland haal-
den de afgelopen maanden 
regelmatig de landelijke pers. 
Er mag gerust gesproken wor-
den van een “ijsbanensoap”. 
De basis lag in de onvrede van 
de KNSB over de kosten die 
Thialf rekende voor de kern-
ploegen en de faciliteiten voor 
grote toernooien. Omdat ook 
elders initiatieven voor ijsbanen 
opkwamen, ontstond het idee 
voor een tender, georganiseerd 
samen met NOC*NSF. Het aan-
bod van beide organisaties was: 
tien jaar de trainingsplek van 
de kernploegen (lange baan, 
shorttrack en kunstrijden) en 
jaarlijks de eerste keuze uit de 
internationale wedstrijden die 
de KNSB van de internationale 
schaatsbond toegewezen krijgt. 
Een lastig te kwantificeren aan-
bod. Wie weet hoe de verhou-
ding tussen NOC*NSF, KNSB 
en de gesponsorde teams zich 
de komende jaren zal ontwik-
kelen? Wie komen er uiteinde-
lijk trainen? Hoeveel toernooien 
krijgt Nederland nog gezien de 
toename van het aantal ijsbanen 
in de wereld?

De gevraagde tegenprestatie 
was fors: aparte topsportba-
nen voor de drie disciplines, 

uitmuntende medische zorg ter 
plekke, onderwijs voor sporters, 
initiatieven voor innovatie en 
duurzaamheid. Vanuit de top-
sportambitie heel begrijpelijk, 
maar economisch haalbaar? Het 
Mulier Instituut heeft begin dit 
jaar een rapport gepubliceerd over 
de rentabiliteit van alle ijsbanen in 
Nederland en de drie grootste in 
Duitsland. De conclusie is dat ijs-
banen alleen, zonder nevenacti-
viteiten, niet rendabel zijn en dat 
voor de realisatie en/of exploita-
tie aanzienlijke overheidssteun 
nodig is. De nieuwe ijsbanen in 
Duitsland hebben allemaal een 
realisatie- en exploitatiesubsidie.

Op de door NOC*NSF uitgeschre-
ven tender reageerden drie con-
sortia. Het proces werd begeleid 
door adviesbureau Hypercube. 
In overleg met betrokkenen werd 
voorzien in een commissie met 
mensen van KNSB en NOC*NSF 
die, aangevuld met oud-schaatser 
Jochem Uytdehaage en een lector 
op het gebied van duurzaam bou-
wen, de aanbiedingen bekijken. 
Vervolgens was het aan de voor-
zitters van NOC*NSF en KNSB om 
de knoop definitief door te hakken. 
Er werden “procesmijlpalen” afge-
sproken. Anders dan gebruikelijk 
in tenders werd níet voorzien om 
voorafgaand aan de inhoudelijke 
beoordeling van de plannen de 
financiële haalbaarheid te toetsen.
De plannen in Zoetermeer gaan 
ervan uit dat kantoren, evenemen-
tenhal, sportcentrum, medisch 

centrum en hotel een positieve 
inbreng in de exploitatie zullen 
hebben. Almere gaat de banen 
aanvullen met een turnhal, kin-
deropvang, fitnessfaciliteiten, en 
volgens de folder “waar bedrijven 
in Almere maar behoefte aan heb-
ben”. Heerenveen laat het, tot de 
financiering van alle wensen rond 
is, bij de vernieuwing van de hui-
dige accommodatie.

Het aanbod van Almere werd door 
de commissie het best beoordeeld. 
Ook omdat Almere de KNSB jaar-
lijks voor 0,3 miljoen euro gratis 
ijstijd voor zijn topsporters aan-
bood. Na tussenkomst van de 
rechter kreeg Almere de voorlo-
pige gunning. De andere twee 
gingen in beroep. Volgens advies-
bureau Hypercube is nú de toets 
op financiële deugdelijkheid aan 
de orde.
De realisatie van Zoetermeer kost 
200 miljoen euro, van Almere 
183 miljoen, en van Thialf 83 mil-
joen. Voor het laatste plan is 50 mil-
joen euro steun van de provincie 
toegezegd. Van de andere finan-
ciers is nauwelijks iets bekend. 
De suggestie in het rapport dat 
de gemeente Almere de plannen 
financieel gaat steunen, werd later 
in alle toonaarden ontkend.

Zoals vaak met plannen werden 
er allerlei aannames gedaan om 
tot een gunstige businesscase te 
komen. Zowel in Zoetermeer als 
in Almere werd geschermd met 
meer dan 200 fte arbeidsplaatsen 

na realisatie. Daarnaast werd gere-
kend met bezoekersaantallen en 
baten uit evenementen die veel 
hoger zijn dan die in Thialf.

De realiteit gebiedt daar vraag-
tekens bij te zetten. Financiering 
van bedragen tegen de 200 mil-
joen euro kost bij de huidige rente 
minimaal 10 miljoen per jaar. Daar 
komen de normale exploitatielas-
ten van sportaccommodaties bij. 
De verwachting dat kantoren en 
hotels in de huidige markt zo veel 
opbrengen dat die kosten daaruit 
gecompenseerd kunnen worden, 
zal door de meeste financiers met 
een korrel zout worden genomen. 
Daar komt bij dat het aanbod van 
KNSB en NOC*NSF maar beperkte 
waarde heeft. Langebaanschaatsen 
is in Nederland weliswaar nog 
populair, maar wereldwijd is 
shorttrack de sport met toekomst. 
De KNSB heeft te maken met 
teruglopende bezoekersaantallen 
en ook de sponsoring van de teams 
lijkt moeilijker dan in het verleden. 
Een voor schaatsers belangrijke 
wereldbekerwedstrijd werd tot 
hun verbazing wegens dreigend 
verlies zelfs teruggegeven.

Voor de beoefening van de 
schaatssport op hoog niveau zijn 
accommodaties, sporters, sport-
organisaties, sponsors en overhe-
den nodig. Het optimale resultaat 
ontstaat als zij, met oog voor 
elkaars belangen, in nauw con-
tact, een duurzame samenwer-
king nastreven. Besturen op 

afstand werkt daarbij niet, 
zoals voorzitter Terpstra na de 
frontale aanval van topschaat-
ser Sven Kramer heeft moeten 
ondervinden.

De KNSB en NOC*NSF lijken 
bij de keuze van accommoda-
tie overvraagd te hebben en 
te weinig oog gehad te heb-
ben voor economische prin-
cipes. Sportgeld gaat nu ook 
zitten in kosten voor het bege-
leidend adviesbureau en juridi-
sche procedures. Wie berekent 
verder de maatschappelijke 
kosten als de schaatsers ver-
trekken uit het ook gesubsidi-
eerde CTO Heerenveen? Wat 
als de plannen uiteindelijk toch 
niet realistisch blijken? Er staat 
al een onaf kasteel naast de A6 
bij Almere.

In de sport gelden de gewone 
economische principes. Sport 
is echter ook emotie. Dat 
alles vraagt veel communica-
tie en mede daardoor bijzon-
dere stuurmanskunst! Wie het 
onderste uit de kan wil, loopt 
het risico de deksel op de neus 
te krijgen. Dat heeft nu niet 
alleen de KNSB moeten erva-
ren, maar, door de opzet van het 
proces, ook NOC*NSF. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, 
sportbestuurder, organisatiedeskundige 
en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).

Het ijsbanenechec en de ondergang van Doekle Terpstra
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